
 

 

                                                                              

 

 
 

 دولة فلسطين
 وزارة االشغال العامة واالسكان
 دائرة العطاءات المركزية

 لصالح سلطة المياه الفلسطينية

  29:33/05/2016:دعوة لتقديم عطاء

 قلقيليه/ محافظة صير قريةمياه  خزانانشاء مشروع 
)المقددددددداولين المحليدددددددين المصدددددددنفين لدددددددد  ل ندددددددة  تددددددددعو سدددددددلطة الميددددددداه الفلسدددددددطينية المقددددددداولين المددددددد  لين .1

التصدددددددنيي الوطنيدددددددة فدددددددا م دددددددال  الميددددددداه و الم دددددددارف در دددددددة  را عددددددده فددددددد عل   الددددددد  التقددددددددم  عطددددددداءات م فدددددددا 
 ه قرية صير/ محافظة قلقيليهامظاريي مغلقة لتنفيذ  مشروع  انشاء خزان مي

للمقدددددددداولين المعنيددددددددين الحصددددددددول علدددددددد  معلومددددددددات ا ددددددددافية مددددددددن سددددددددلطة الميدددددددداه الفلسددددددددطينيه وحدددددددددة يمكددددددددن  .2
صدددددددددددددد احا وحتدددددددددددددد   9:00مددددددددددددددن السدددددددددددددداعة  022987336،  فدددددددددددددداك 022987665العطدددددددددددددداءات: تلفددددددددددددددون: 

 ظ را )حسب التوقيت المحلا  14:00
لددددددد  مدددددددن   وذ2016 /05/  03النالنددددددداء  الموافددددددد   يمكدددددددن الحصدددددددول علددددددد  وندددددددائ  العطاء)  تدددددددداء  مدددددددن يدددددددوم .3

دائددددددرة العطدددددداءات المركزيددددددة فددددددا العنددددددوان المو ددددددح  دندددددداه مقا ددددددل رسددددددوم العطدددددداء  يددددددر المسددددددتردة لكددددددل نسددددددخة 
، وتكددددددون طريقددددددة الدددددددف   اةيددددددداع الدددددد  حسدددددداب سددددددلطة فقددددددط شدددددديكال )مئتددددددين وخمسددددددين شدددددديكال  250 قيمددددددة 

 رام اهلل  –  ن  فلسطين المحدود  فا 219000/79)المياه الفلسطينية رقم 

ظ را )توقيدت  12:00فدا العندوان المو دح  دنداه فدا تمدام  و ق دل السداعة  لعطاءات فا دائرة العطاءات المركزيةي ب تقديم ا .4
وسدديتم رفدد   ف عطدداء يصددل  عددد  ددذا الموعددد،  وي ددب  ن تكددون  ميدد   2016 يددار  25يددوم  االر عدداء   الموافدد  محلددا  

واحدد ) 21000تكدون مرفقدة  تد مين دخدول العطداء  قيمدة يوم من تاريخ تسليم العطاء وي دب ان  90العطاءات صالحة لمدة 
، لصدالح سدلطة الميداه الفلسدطينيةك وتكدون فا يوم فدتح العطداء عشرون الي شيكل    و مايعادل ا   ف عملة قا لة للتحويلو 

قدددما يددوم مددن تدداريخ الموعددد الن ددائا لتقددديم العطدداء، سدديتم فددتح المظدداريي  ح ددور م 118لمدددة  المفعددول الكفالددة سددارية
  2016 يار  25يوم االر عاء المواف    العطاءات الرا  ين فا الح ور فا نف  الموعد 

الموافد     النالنداء  تماع ما ق ل العطاء:  مي  المقاولين مددعوين للمشداركة فدا ال ولدة الميدانيدة واال تمداع التم يددف يدوم  .5
صدد احا ، حيدد  ان اة تمدداع التم يدددف سدديعقد  عددد ال ولددة الميدانيددة فددا م لدد   10:00فددا تمددام السدداعة  2016 يددار  10

 و سيتم االنطال  من الم ل  لل دء فا ال ولة الميدانية، و يعمل المقاولين عل  ت مين مواصالت مك ،قروف صير
 عنوان دائرة العطاءات المركزية:  

 طاءات المركزيةدائرة الع
 9الطا   النانا شقة رقم  –م انا وزارة االشغال العامة واالسكان سا قا 

 ال فة الغر ية –دوار االمين / ال يرة  –ام الشرايط 
 +970 2 2987890+      فاك : 970 2 2987888 اتي: 

 

 

           

 دائرة العطاءات المركزية
 العطاءمالحظة: رسوم اإلعالن على من يرسو عليه 


